
Afrikaans Aktiwiteit-Termyn 3 

Week Een 

Maandag                                                               Datum: 1 Junie 2020 

Teken ‘n prentjie van jouself en, jou maat/vriend in jou skool uniform en voltooi 

die sinne: (Draw a picture of yourself and your friend  in your school uniform and complete the 

sentences) 

1. My naam is ___________________ 

2. Ek is ‘n seun/meisie ______________ 

3. Ek is ________ jaar oud. 

4. Ek is in graad _________. 

5. My maat se naam is _________________. 

6. Ek woon _________________________. 

7. Ek hou van _________________ (watter sport) 

8. Die naam van my skool is __________________________________. 

9. My klas onderwyseres is Mervou/Mejuffrou ________________. 

10 Ek hou van ________________________________. (kos) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dinsdag                                                             Datum:  2Junie 2020 

 

Liggaam–hersiening (Body revision) 

1. Ek loop met my _________________.  

2. Ek ruik met my _________________. 

3. Ek sien met my _________________. 

4. Ek voel met my _________________. 

5. Ek byt met my __________________. 

6. Ek hoor met my _________________. 

7. Ek praat met my __________________. 

8. Ek luister met my _________________.  

9. Ek skop met my ____________________. 

10. Ek het nie een been nie maar twee _______________. 

11. Ek het nie een toon nie maar _____________________. 

12. Ek het nie een oor nie maar ______________________. 

13. Ek het nie een oog nie maar _______________________. 

14. Ek het nie een duim nie maar _______________________. 

15. Ek het nie een vinger nie maar ______________________. 

16. Ek het nie een arm nie maar ________________________. 

duim/thumb; hand/hand; vinger/finger; toon/toe; 

skop/kick; luister/listen; voel/feel; hoor/hear; byt/bite; 

ruik/smell; arm/arm; loop/walk;oor/ear; oog/eye; 

been/leg; 

17. Ek het nie een hand nie maar _____________________. 

 

 



 

Woensdaag                                                              Datum: 3 Junie 2020 

Skryf die Maande van die Jaar in die regte volgorde: (Write the Months of the 

Year in the correct order) 

April  1.  

Junie  2.  

Desember  3.  

Februarie  4.  

September  5.  

November  6.  

Oktober  7.  

Maart  8.  

Augustus  9.  

Julie  10.  

Mei  11.  

Januarie 12.  

 

 

Dondersdag                                                               Datum: 4 Junie 2020 

Knip die Dae van die Week uit en plak hulle in die korrekte volggorde: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Cut the days of the week and stick in the correct order: 

Dinsdag Saterdag  Dondersdag  Sondag  Maandag  Vrydag  Woensdag  

 



Vrydag                                                                       Datum: 5 Junie 2020 

Kleur die prent in: (Colour the pictures)  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Voel 

https://youtu.be/oN5Su0inB88 Song 

https://youtu.be/UAhYG6TL_NA story 

https://youtu.be/oN5Su0inB88
https://youtu.be/UAhYG6TL_NA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


